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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Tymczasowy
przejazd
27 marca uruchomiony został tymczasowy
przejazd kolejowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej,
który będzie działał na czas budowy węzła
przesiadkowego na granicy Poznania
i Plewisk (gm. Komorniki). STR. 3

Fot. PIM

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina, Opalenica, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne

3MamyRazem. STR. 15

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
Wspomożemy Twój biznes! Zadzwoń: 691 895 296 lub napisz: kontakt@naszglospoznanski.pl
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Osiedle Księżnej Dąbrówki
artykuł sponsorowany

Nickel Development buduje 12 etap Osiedla Księżnej Dąbrówki w przyjaznej mieszkańcom Dąbrówce
Dobre i wygodne mieszkanie nie
powstaje przypadkiem. Wizja, którą oferujemy przy kolejnym etapie
inwestycji w Dąbrówce opiera się na
ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w rozwijaniu podmiejskich
przestrzeni oraz na badaniu potrzeb
wcześniejszych nabywców mieszkań na osiedlu. Z oczekiwań i marzeń wyłonił się obraz Skarbcowej,
która innowacyjnie łączy w sobie
budynki wielorodzinne, domy dwulokalowe oraz budynki w zabudowie
szeregowej.

Dąbrówka to malownicza miejscowość w gminie Dopiewo, znajdująca się w odległości 20 km na zachód od Poznania, niedaleko drogi
ekspresowej S11, co umożliwia wygodną podróż samochodem. Posiada także połączenie kolejowe z Poznaniem, które pozwala w niecałe
20 minut dojechać do dworca PKP
oraz połączenie autobusowe (do
pętli na Junikowie dojedzie się w 15
minut). Sama Dąbrówka ma bardzo
dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Znajdują się tutaj dwie galerie
handlowe, nowoczesne zaplecze
edukacyjne, przychodnia, apteki,
restauracje i kawiarnie. W niedalekiej odległości od miejscowości
znajdują się liczne tereny rekreacyjne – Las Zakrzewski, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe, a także Jezioro Niepruszewskie ze słynną plażą
owocową w Zborowie. Gmina Dopiewo jest dobrze zarządzana, a samorządowcy dbają o mieszkańców,
Terenami i obiektami rekreacyjnymi
w gminie – m.in. plażą w Zborowie,
trasami biegowymi na terenie lasku
Zakrzewskiego opiekuje się z powodzeniem GOSiR Dopiewo.

11 etapów
Osiedla Księżnej Dąbrówki

Nickel Development buduje
Osiedle Księżnej Dąbrówki już od
22 lat. To modelowe osiedle społeczne, będące alternatywą dla „taśmowej produkcji” mieszkań na dużych
miejskich osiedlach. Dotychczasowe 11 etapów przyniosło ponad 800
domów i mieszkań o niebagatelnej łącznej powierzchni użytkowej
wynoszącej ponad 52 tys. m kw.,
zróżnicowanej architekturze i rodzajach zabudowy: dwulokalowej,
szeregowej i wielorodzinnej. Funkcjonalne układy mieszkań i dobra
ekspozycja na światło słoneczne to
znaki rozpoznawalne osiedla, nad
który pracowało dotychczas 5 architektów, dzięki czemu wyróżnia się
ono na tle architektury przedmieść,
gdzie zwykle dominują powtarzalne

Gmina Dopiewo jest
dobrze zarządzana,
a samorządowcy
dbają o mieszkańców

Fot. Materiały Nickel Development

Dąbrówka
przyjazna mieszkańcom

projekty. Balkony, tarasy i ogrody –
każdy lubi cieszyć się własnym kawałkiem zieleni, dlatego wszystkie
projekty uwzględniały ich obecność.
Największe z ogrodów w dotychczasowych projektach miały ponad 300 m kw. Między kolejnymi
etapami tworzyliśmy place zabaw,
sadziliśmy drzewa i budowaliśmy
drogi i chodniki – min. przy ul. Komornickiej. Na terenie osiedla, tuż
przy wjeździe, znajduje się centrum
handlowe Dąbrówka. Mieszkańcy
osiedla mogą tu zrobić codzienne
zakupy spożywcze, czy skorzystać
z bogatej oferty usług. Dodatkowo
w galerii znajduje się piekarnia, cukiernia, kawiarnia, restauracja oraz
salon win – miejsca idealne na popołudniowy relaks. Dotychczasowe
etapy to najlepsze referencje – nabywcy kolejnego mogą na własne
oczy obejrzeć dotychczasowe realizacje Nickel Development zanim
podejmą decyzję o zakupie nowego
lokum.

Naszą odpowiedzią na twoje
potrzeby jest zieleń

Poszczególne etapy Osiedla
Księżnej Dąbrówki mianują się nazwami rodem ze średniowiecza. Kolejny etap musiał zatem przystawać
do całości: tak powstała Skarbcowa.
Projekt obejmie trzy typy budownictwa: mieszkania w zabudowie
wielorodzinnej, domy dwulokalowe
i domy w zabudowie szeregowej.

Inwestycja powstanie pomiędzy ulicami: Skarbcową, Zbrojową, Gościniec, Komornicką i Placem Szlaku
Bursztynowego.
Etap Skarbcowa to łącznie 96
domów i mieszkań, z których aż 84
będzie miało własne ogrody, co jest
odpowiedzią na wyraźną potrzebę
posiadania własnej, zielonej prze-

strzeni przez mieszkańców. Zielona
przestrzeń przy domu jest szczególnie doceniana przez rodziny z dziećmi. Ogródek to świetne miejsce do
zabawy, dzięki któremu dzieci będą
spędzać więcej czasu na świeżym
powietrzu, zamiast przesiadywać
w domu przy komputerze czy telewizorze. Jednocześnie pozostaną
blisko domu, więc będzie można
ich przypilnować bez problemu.
Rodzice z kolei docenią możliwości
aranżacyjne prywatnego tarasu, na
którym znajdzie się miejsce na meble ogrodowe, przytulne oświetlenie
i ulubione kwiaty wokół. Ogródki
stanowić będą także dużą wartość
dla seniorów, którzy mieszkając
w blokach bez windy nierzadko są
pozbawieni możliwości wychodzenia na świeże powietrze tak często
jakby tego pragnęli. Zieloną traw-

ką nie pogardzą także czworonogi,
które będą miały gdzie pobiegać
w czasie między tradycyjnymi spacerami.

12 etap
Osiedla Księżnej Dąbrówki

Przewidziane w 12 etapie dwa
dwukondygnacyjne budynki wielorodzinne pomieszczą 24 mieszkania
2-, 3-pokojowe o powierzchniach od
45,20 do 66,81 m kw. Mieszkania
na parterze otrzymają dodatkową
przestrzeń w postaci tarasów i ogrodów (sięgających nawet 200 m kw.).
Te na I piętrze będą natomiast posiadały balkony (niektóre z nich
nawet 2).
Drugą propozycję od Nickel Development stanowić będą domy
dwulokalowe. W tej konfiguracji
powstanie 9 domów 3-pokojowych o powierzchni ok. 67 do 82
m kw. z tarasami i ogrodami oraz
29 mieszkań 4-pokojowych o powierzchni od 87 do 90 m kw. z tarasami, ogrodami i balkonami.
Z kolei zabudowa szeregowa to
34 dwukondygnacyjne domy o powierzchni ok. 97 m kw. każdy. Dodatkową powierzchnię stanowić
będą tarasy, ogrody, balkony i loggie. Ogrody będą mieć powierzchnię od 50 do 350 m kw.

SKARBCOWA
może naleć do Ciebie

Projektując Skarbcową starannie

analizowaliśmy preferencje klientów, które na przestrzeni ostatnich
dwóch lat uległy dość wyraźnej
mianie. Standardem dla wielu stała
się praca zdalna i hybrydowa, powodując zainteresowanie lokalami
o podobnych jak przed pandemią
powierzchniach, ale z większą liczbą pomieszczeń lub dających ciekawe możliwości aranżacyjne. Trend
work life balance oraz biophilic
design prowadzą natomiast zainteresowanych zakupem mieszkania
do miejsc znajdujących się blisko
natury. Wreszcie potrzeba nawiązywania relacji – odmiennych od
zawodowych – kieruje uwagę na
sąsiedzką przyjaźń, wartościowe,
prawdziwe emocje. Te wybijające się trendy łączą się i przenikają
w zaproponowanym przez Nickel
Development nowym etapie Osiedla Księżnej Dąbrówki. Obecnie
została już otwarta przedsprzedaż
domów w zabudowie szeregowej,
a więcej szczegółów można uzyskać
u sprzedawców.

Nickel Development

Salon Sprzedaży
ul. Piątkowska 110, Poznań
T. 506 175 176
sprzedaz@nickel.com.pl
www.nickel.com.pl
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Komorniki, Poznań

Szybsze otwarcie
tymczasowego
przejazdu przy
ul. Grunwaldzkiej

Informacji z Poznania i gminy Komorniki szukaj także na naszglospoznanski.pl

Od 27 marca przywrócona została stała trasa autobusów linii nr
716 i 224 (kursy nocne do Plewisk
będą się odbywały od nocy z 1 na 2
kwietnia). Zlikwidowano tymczasowo wprowadzoną linię nr 716
BIS. Jednocześnie informujemy, że
przystanek Junikowo PKM w kierunku do Plewisk został przesunięty
na wysokość posesji nr 393 przy ul.
Grunwaldzkiej i będzie obowiązywał zarówno dla autobusów linii nr
716, jak i nr 224.
W najbliższym czasie prace skupią się na torze kolejowym w kierunku Berlina, gdzie wykonawca będzie
przygotowywał się do budowy wiaduktu kolejowego. Docelowo kierowcy, piesi, rowerzyści i pasażerowie autobusów nie będą już czekać
przed często zamykanym przejazdem kolejowym. Powstający węzeł
przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej będzie miejscem łączącym różne środki transportu. Przy stacji
kolejowej Poznań Junikowo (po
stronie Plewisk) powstanie pętla
autobusowa. Przewidziany jest również parking typu park&ride, wokół
węzła powstanie nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, w tym
kładka nad ul. Grunwaldzką. Powstanie także nowy zbiornik retencyjny, przebudowana zostanie sieć
infrastruktury podziemnej. Całość
uzupełnią: mała architektura, informacja pasażerska, ładowarki dla
samochodów elektrycznych oraz
zieleń. PIM

REKLAMA

Fot. PIM

Budowa tymczasowego przejazdu
rozpoczęła się 12 marca i miała potrwać trzy tygodnie, czas ten jednak
został skrócony.
- Dzięki dobrej współpracy ze
stroną kolejową oraz zaangażowaniu wykonawcy prace zostały
przeprowadzone bardzo sprawnie,
dlatego przejazd udostępniamy
wcześniej, niż zapowiadaliśmy. Od
27 marca przestały obowiązywać
już objazdy, z jakimi musieli liczyć
się kierowcy. Tymczasowy przejazd
powstał z myślą o mieszkańcach
tej części aglomeracji poznańskiej,
by mogli sprawnie poruszać się ul.
Grunwaldzką mimo trwających robót budowlanych. Tory w nowym
miejscu pokonują też piesi i rowerzyści - Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji
inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.
Przejazd powstał obok istniejącego. Udostępniony został w niedzielę o godz. 2:00. Podobnie jak
przed rozpoczęciem prac kierowcy
do dyspozycji mają po jednym pasie
ruchu w każdą stronę. Ciąg dla pieszych wyznaczony został po stronie
wschodniej, czyli przystanku kolejowego w kierunku Berlina, który
w tym etapie prac będzie nieczynny.
Uzupełnieniem zmian jest tymczasowe przejście dla pieszych (południowa strona torów). Dojście do
przystanku kolejowego po stronie
Plewisk zorganizowano podobnie,
jak przed rozpoczęciem prac.

Fot. PIM

27 marca uruchomiony został
tymczasowy przejazd kolejowy w ciągu
ul. Grunwaldzkiej, który będzie działał
na czas budowy węzła przesiadkowego
na granicy Poznania i Plewisk (gm.
Komorniki)
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Krótko z powiatu

Złóż wniosek i zostań liderem

Fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Najlepsze firmy w regionie mogą zdobyć prestiżowy tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.
Do kolejnej edycji konkursu, którego organizatorem jest powiat poznański, zapraszamy średnie, małe
i mikroprzedsiębiorstwa oraz start-upy z terenu Metropolii Poznań (miasta Poznania, powiatu
poznańskiego oraz gmin Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem)

nawirusa mocno wpłynęła na
ich kondycję. W tym roku,
ze względu na szalejącą drożyznę, a zwłaszcza na wojnę
w Ukrainie, jeszcze trudniej
prowadzić biznes – mówi Jan
Grabkowski, starosta poznański.
– Jednak ani pandemia, ani konflikt zbrojny u naszych wschodnich
sąsiadów nie stanęły na drodze do
organizacji konkursu. Życie toczy
się dalej, od stanu firm zależy stan

naszej gospodarki
czy możliwość pomocy np. uchodźcom.
Przedsiębiorców,
którzy
mimo przeciwności mogą
pochwalić się sukcesami, warto
wspierać poprzez działania marketingowe czy promocyjne. „Lider”
stwarza w tym względzie szerokie
możliwości. Ma już zresztą ustaloną renomę, o czym świadczą liczne pytania ze strony potencjalnych

uczestników o jego kolejną edycję
– dodaje.
Wnioski wraz z załącznikami
należy przesyłać do 15 kwietnia
na adres: Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs o tytuł
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Jest także możliwość
przekazania dokumentów drogą
mailową na lidermsp@powiat.po-

znan.pl, z wyjątkiem „Oświadczenia kandydata do tytułu Poznański
Lider Przedsiębiorczości”. Musi
ono zawierać oryginalny podpis
osoby uprawnionej, dlatego trzeba wysłać je pocztą tradycyjną lub
za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej ePUAP.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 84 18 826 oraz na stronie
www.pfpp.com.pl/lidermsp. KK

Ósmoklasisto, powiatowe szkoły
z ciekawą ofertą czekają na Ciebie
Powoli zbliża się czas naboru do
ponadpodstawowych szkół prowadzonych przez powiat poznański.
Od 16 maja do 20 czerwca br. absolwenci klas ósmych mogą składać
wnioski o przyjęcie na rok szkolny
2022/2023. Szczegółowa oferta
edukacyjna znajduje na www.powiat.poznan.pl/prezentacja_szkol.
Rekrutacja w powiecie poznańskim i mieście Poznań odbywa się
elektronicznie poprzez www.nabor.
pcss.pl/poznan. Każdy uczeń ma
prawo aplikować do sześciu szkół
oraz dowolnej liczby oddziałów.
Kandydat zainteresowany placówkami zarówno z powiatu, jak i miasta wskazuje swoje wybory w jednym wniosku. Młodzi ludzie muszą
się upewnić, czy do klas, na które się
decydują, obowiązują dodatkowe
kryteria i dokumenty, np. test kompetencji językowych czy sprawności
fizycznej.
Wybierając kształcenie zawodowe w technikum lub branżówce
I stopnia, kandydat otrzymuje skierowanie na badanie lekarskie w sposób określony przez placówkę.
Absolwenci klas ósmych mają
do wyboru: 4-letnie licea ogólno-

Fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Udział jest całkowicie bezpłatny,
a na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody. Startujących oceni partner
merytoryczny, spółka Grant Thornton Frąckowiak, a pod uwagę będą
brane przedsiębiorczość, rzetelność, sukcesy na rynku, działalność
społeczna, a także ciekawa oferta
firmy. Na zwycięzców, poza tytułem, czekają atrakcyjne nagrody.
– Obecne czasy nie są łatwe dla
przedsiębiorców. Pandemia koro-

kształcące, 5-letnie technika (nauka
w obu kończy się egzaminem maturalnym) oraz 3-letnie szkoły branżowe I stopnia. Ukończenie technikum lub szkoły branżowej I stopnia

daje możliwość uzyskania zawodu.
Naukę po branżówce można kontynuować w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub szkole branżowej II stopnia. AK

Informacje i harmonogram
Pełna lista szkół powiatowych oraz poznańskich biorących udział
w naborze elektronicznym wraz z ofertą, a także informator z terminarzem i instrukcją postępowania rekrutacyjnego, znajduje się na
www.nabor.pcss.pl/poznan. Harmonogram znaleźć można również
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

nr 224 / 28 MARCA 2022

Kostrzyn

Zegary Świata

5
O gminie Kostrzyn
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Nietypowa instalacja powstała przy
Zintegrowanym Węźle Przesiadkowym
w Kostrzynie

I Konwent MRM
REKLAMA

Fot. UM Kostrzyn

w oczekiwaniu kontynuacji swojej
podróży. Poza zegarami oraz aktualną mapą polityczną świata na mapie znaleźć można 287 flag państw
oraz republik autonomicznych, czy
terytoriów zależnych.
Z pewnością „Zegary Świata”
wespół ze Stacją Książki w Parku
Miejskim stworzą interesującą alternatywę dla podróżujących czekających na transport w dalsze zakątki
gminy, powiatu, kraju oraz świata.
ŁS

Fot. Brama Poznania

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Kostrzynie to dla mieszkańców gminy początek wielu podróży
w różne części świata. Lokalny samorząd zrealizował właśnie instalację pt. „Zegary Świata”, by mieszkańcy oraz ludzie odwiedzający
kostrzyńską gminę mogli nie tylko
„podróżować palcem po mapie”,
ale także sprawdzić, która jest godzina w Kostrzynie, Auckland, Tokio, Delhi, Dubaju, Londynie, Rio
de Janeiro, Chicago i Los Angeles

22 marca trójka z kostrzyńskich
młodzieżowych radnych w składzie:
przewodnicząca Oliwia Balcerek,
sekretarz Milena Wąsik i młodzieżowy radny Makary Michalak brała
udział w I Konwencie Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej
w Bramie Poznania. Jednak zanim
do niego doszło uczestnicy wspólnie zwiedzili główną wystawę w
Bramie Poznania oraz poświęconą
polskim kobietom związanym z nauką - tymczasową wystawę w Galerii Śluza. Na konwencie przyjęta do

zespołu została Młodzieżowa Rada
Miejska w Obornikach.
Oprócz tego młodzieżowi radni
zapoznali się z ostatnimi inicjatywami każdej z młodzieżowych rad,
porozmawiali o przyszłych działaniach, które przyczynią się do
nawiązania współpracy z młodzieżowymi radami z całej Polski. Już
niebawem kolejne spotkania. Szczególne podziękowania dla ICHOT
Brama Poznania i Poznańskiego
Centrum Dziedzictwa.
OB

Komorniki

Rajd po WPN
na otwarcie ścieżki
Fot. Józef Djaczenko

Gmina Komorniki
Ukraińcom

Sala widowiskowa Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach wypełniła się 24 marca obywatelami
Ukrainy, głównie kobietami i dziećmi. Byli gośćmi władz gminy, które
chciały ich zapoznać z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi i
interesującymi uchodźców.
Spotkanie rozpoczęła Olga Karłowska, sekretarz gminy. Gości powitali wójt Jan Broda, przekazując
najważniejsze informacje na temat
gminy oraz gospodarz, Damian
Konieczek, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury. Zaczęło się od
części artystycznej – występu chóru
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach. Przyszła potem pora na
przekazywanie informacji. Zabrało to prawie półtorej godziny. Kto
nie wiedział, jak bardzo samorząd
zaangażował się w pomoc uchodźcom, ile osób poświęca temu czas,
mógł być zaskoczony.
Tłumaczeniem wszystkich tych
informacji zajęła się pani Marija,
nauczycielka z okolic Lwowa. Mowa
była o nadawaniu numeru PESEL w
Urzędzie Gminy, przydatnych informacjach z tym związanych i ułatwieniach. Aneta Gierko, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej mówiła o rozmaitych świadczeniach przysługujących uchodźcom i formie, w
jakiej można z nich skorzystać, o
różnych rodzajach pomocy. Ukraińcy nie tylko otrzymali broszury z
potrzebnymi danymi, ale mogli od
razu pobrać dokumenty do wypełnienia. Wiele osób z tego od razu
skorzystało.
REKLAMA

Marcin Kaczmarek, dyrektor GOSiR-u, zachęcał uchodźców, zwłaszcza dzieci, do korzystania z obiektów sportowych znajdujących się w
gminie. Kluby sportowe i GOSiR
zapraszają do bezpłatnego korzystania z zajęć, a można tu uprawiać
różne dyscypliny sportu, korzystać
z rekreacji. Dla dzieci uchodźców
dostępne są wszystkie szkoły gminne i przedszkola samorządowe,
można się zapisywać. Jeśli ktoś nie
decyduje się kierować tam dzieci,
licząc się z możliwością wyjazdu,
może je wysłać na zajęcia kreatywne. Opowiedziała o nich Magdalena Pawłowska. Dzieci mogą się też
szczepić, nie tylko przeciwko covid.
Bezpłatną medyczne usługi oferuje
Centrum Medyczne Komorniki, a
Urząd Gminy zamówił książeczki
zdrowia dziecka dla tych matek,
które nie mają ich ze sobą. Niebawem w Komornikach udostępnione
zostanie drugie w gminie miejsce
nauki języka polskiego.
Damian Konieczek zaprosił na
zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury nie tylko w
Komornikach, ale i w filiach w różnych miejscowościach. Zachęcał do
współpracy osoby uzdolnione artystycznie. Zaprosił na jeden jeszcze
występ – pianistki i trębacza, którzy
wystąpili na zakończenie spotkania.
Goście mogli skorzystać z przygotowanego dla nich słodkiego poczęstunku, porozmawiać z osobami
zajmującymi się w gminie różnymi
dziedzinami, zadać pytania. Obecni
byli gminni radni i sołtysi. JD

Ponad 300 osób wzięło udział w rodzinnym rajdzie rowerowym
po Wielkopolskim Parku Narodowym pod nazwą „Poszukaj z
nami wiosny”. Rajd był połączony z otwarciem nowej ścieżki
rowerowej z Komornik do Szreniawy
Pogoda w tym dniu (20 marca) dopisała, co sprawiło, że do Komornik zjechało się wielu miłośników
dwóch kółek. Start rajdu zaplanowany na godz. 10 nieco się opóźnił,
ze względu na rekordową liczbę
osób chętnych wziąć w nim udział.
Zdecydowanie przerosła ona oczekiwania organizatorów.
W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele powiatu
i gminy Komorniki. Wśród uczestników znaleźli się rowerzyści z całej
gminy, ale też goście m.in. z Poznania, Lubonia, Puszczykowa i Dopiewa.
Po symbolicznym przecięciu
wstęgi i symbolicznym otwarciu
ścieżki rowerowej na trasę rajdu wyruszyli rowerzyści. Byli wśród nich
zarówno wytrawni miłośnicy dwóch
kółek jak i ci początkujący. Nie zabrakło też rodzin z dziećmi. Wszyscy uczestnicy mieli do pokonania
trasę długości ok. 14 kilometrów,
przygotowaną przez członków grupy Zakręcone Plewiska, partnerów
wydarzenia, którzy poprowadzili
peleton. Gdy już wszyscy ukończyli
rajd rozlosowana została nagroda
rajdu - rower górski ufundowany
przez Urząd Gminy Komorniki, który trafił w ręce młodej mieszkanki
Plewisk.
Kilometrowej długości ścieżka rowerowa została wspólnie zbudowana przez gminę i powiat, który przygotował dokumentację, wystąpił do
marszałka wielkopolskiego o unijną
dotację w wysokości 1,8 miliona
zł. Powiat i gmina dołożyły resztę,
czyli po 140 tysięcy zł. Inwestycję
prowadził Zarząd Dróg Powiatowych. Dzięki niej ulica Jeziorna
w Komornikach, czyli fragment tzw.
grajzerówki, zmienił oblicze. Ścieżka rowerowa Komorniki-Szreniawa
powstała z potrzeby zwiększenia zasięgu oraz wykorzystania zasobów
transportu publicznego w obszarze
gminy Komorniki i powiatu poznańskiego. Dzięki rozszerzeniu udziału
transportu rowerowego oraz publicznego w przewozach osób, czas
podróży pasażerów zostanie skrócony. Zwiększona zostanie również
dostępność do środków transportu,
co w rezultacie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżujących
i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Budo-

O gminie Komorniki
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

wa ścieżki rowerowej jest pierwszym
etapem na drodze do stworzenia we
wsi Szreniawa węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia, który
umożliwi mieszkańcom swobodne
podróżowanie między okolicznymi
miejscowościami w sposób szybki, łatwy i komfortowy. To na pewno przyczyni się do podniesienia
komfortu życia i podróżowania jej
mieszkańców, ale także do podniesienia jakości obsługi osób odwiedzających Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
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żywczego w Szreniawie, znajdującego się w pobliżu stacji, z której można dojechać pociągiem zarówno do
Poznania jak i do Wolsztyna.
Udział w rajdzie był bezpłatny.
Dla wszystkich, którzy pojawili się
na stadionie w Komornikach, gdzie
usytuowano start oraz metę rajdu,
przewidziano posiłek regeneracyjny
oraz wiele atrakcji. Nie zabrakło też
emocji podczas konkursu na temat
wiedzy o rowerach, w którym za poprawne odpowiedzi przewidziane
były atrakcyjne nagrody. Red
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Czerwonak

DziałaMY – pomagaMY
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Mieszkańcy gminy Czerwonak, podobnie, jak Polacy w całym kraju, otworzyli swoje serca i domy
dla sąsiadów z Ukrainy

Oferowana pomoc jest tak przeogromna, że nie da się jej ogarnąć
żadną ramą, ani streścić w artykule. Za to wszystko należą się
ogromne podziękowania! Akcja
pomocy w dalszym ciągu rozwija
się wyjątkowo dynamicznie. Wraz
z inicjatywami oddolnymi w gminie
Czerwonak, część działań została podjęta i skoordynowana przez
samorząd. Poniżej opisujemy niektóre z nich, licząc, że dzięki temu
pomoc będzie udzielana jeszcze
skuteczniej:

Wdrożenie procedur związanych
z obsługą zwiększonej liczby
mieszkańców gminy i obywateli
Ukrainy

Z uwagi na przybywających do
gminy Czerwonak obywateli Ukrainy liczba klientów obsługiwanych
w Urzędzie Gminy gwałtownie
wzrosła. Jednocześnie znacząco
zwiększyło się zainteresowanie dowodami osobistymi wśród obywateli Polski.
W celu jeszcze lepszej obsługi
klientów urzędu wprowadzono:
- obecność trzech tłumaczy języka
ukraińskiego i rosyjskiego wspomagających pracę urzędników,
- dedykowany punkt wypełniania
wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy z możliwością bezpłatnego wykonania
zdjęcia i wsparciem tłumaczy,
- dedykowany system informatyczny umożliwiający wprowadzanie danych i wydruk wniosku
o nadanie numeru PESEL, w celu
przyspieszenia procesu obsługi,
- dodatkowe dyżury pracowników
sali obsługi klienta, dla obywateli
Polski i Ukrainy, poza standardowymi godzinami pracy urzędu,
- oznakowanie urzędu w języku
ukraińskim,
- stałą akcję informacyjną o sposobie załatwiania spraw urzędowych.

Włączenie dzieci i młodzieży
w system edukacji

W każdej publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Czerwonak dzieci i młodzież z Ukrainy
mogą kontynuować swoją edukację.
Nauka dla dzieci w wieku 7-18 lat
jest bezpłatna. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy proszone są o zgłoszenia dzieci do najbliższej placówki
edukacyjnej. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej
przeszkody.
Uczniowie z Ukrainy mogą
uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach integrująco-językowych organizowanych przez szkołę. Zajęcia
będą odbywały się w każdej szkole.
Szczegółowe informacje, dotyczące
dni i godzin ich realizacji zostaną
udostępniane na stronach internetowych szkół i przekazywane telefonicznie bądź e-mailowo zainteresowanym osobom.

Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czerwonak, w miarę przygotowanych miejsc będą przyjmować dzieci z Ukrainy. W pierwszej
kolejności planuje się przyjmowanie dzieci, których rodzice będą
mogli podjąć zatrudnienie. Pomoc
w zakresie miejsca w przedszkolu
publicznym można uzyskać pod
numerami telefonów 61 415 50 44
lub mailowo: biuro.ukraina@sapo.
edu.pl.

Gminny magazyn produktów
dla mieszkańców z Ukrainy

Od 2 marca funkcjonuje gminny

magazyn darów w Centrum Kultury
w Koziegłowach (wejście od strony
ogródka wodnego).
Godziny otwarcia: poniedziałek,
wtorek, środa, czwartek: 16:0019:00, sobota: 10:00-13:00.
Do magazynu można przekazywać najpotrzebniejsze produkty, do
których należą:
• Żywność:
• Konserwy mięsne i warzywne (w tym m.in. fasola, pomidory
w puszce), pasztety
• Dania gotowe, zupy, olej
• Mleko
• Produkty sypkie: płatki śniadaniowe, musli, mąka, cukier, sól,

kasze (manna, gryczana, jaglana),
makarony, produkty do przygotowania posiłków
• Słoiczki i musy dla dzieci
• Małe wody niegazowane
• Kawa (rozpuszczalna i sypana),
herbata
• Słodycze: batony, wafelki
• Artykuły chemiczne:
• Proszki do prania, płyny do mycia naczyń
• Pasty, szczoteczki
• Ręczniki, dezodoranty
• Kremy do twarzy i rąk, pianki do
golenia (maszynki do golenia)
• Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, środki czystości

• Odzież i inne artykuły:
• Odzież, buty, nowe obuwie domowe, nowa bielizna
• Ręczniki bawełniane
• Przybory szkolne (kredki, farbki, pędzle, plastelina, itp.) kolorowanki, puzzle
• Wieszaki

Punkt wydawania środków
pomocy

W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czerwonaku uruchomiony został punkt, w którym
osoby indywidualne mogą uzyskać
pomoc pochodzącą ze zbiórek i darowizn organizowanych przez Gminę. W punkcie dostępne są artykuły
pierwszej potrzeby, w tym art. spożywcze i higieniczne oraz artykuły
dla niemowląt.
Punkt znajduje się w siedzibie
GOPS w Czerwonaku, Pl. Zielony
1, 62-004 Czerwonak. Punkt będzie
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:00.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u koordynatora – Pana Jakuba Dłubały, pod nr telefonu 61812-14-88.

Bank Solidarności

7 marca pod adresem https://
ukraina.czerwonak.pl uruchomiona została specjalna platforma
ogłoszeń online dla mieszkańców
gminy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych służąca bezpośredniej wymianie informacji.
Bank Solidarności powstał po to, by
ułatwić komunikację między osobami poszukującymi pomocy, a tymi,
którzy ją oferują. Umożliwia przeglądanie ofert pomocy oraz zgłoszonych potrzeb.

Niezbędnik informacyjny

10 marca w specjalnie przygotowanej zakładce UKRAINA
na gminnej stronie internetowej
www.czerwonak.pl opublikowano
pierwszą wersję niezbędnika informacyjnego, który w języku rosyjskim i ukraińskim przeprowadza
obywateli Ukrainy przez zawiłości
procedur, ale także w przejrzysty
sposób przedstawia ofertę pomocy,
dostępnej na terenie gminy Czerwonak. Niezbędnik poza wersją
online, dostępny jest także w wersji
wydrukowanej w siedzibie Urzędu
Gminy oraz eksponowany w gablotach informacyjnych na terenie
gminy.

Zajęcia integracyjne

Osoby z Ukrainy, które zatrzymały się w gminie Czerwonak mogą
korzystać z oferty kulturalnej/integracyjnej przygotowanej specjalnie
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
i Gminny Ośrodek Kultury Sokół.
Pełna oferta znajduje się w zakładce
UKRAINA na gminnej stronie internetowej: www.czerwonak.pl.
Red
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Buk

Buk solidarnie pomaga uchodźcom

Na terenie gminy Buk prowadzone są działania, które mają pomóc naszym gościom z Ukrainy odnaleźć się
w nowej rzeczywistości poprzez pomoc w poszukiwaniu pracy czy naukę języka polskiego

Od połowy marca urząd zajmuje
się przyjmowaniem wniosków od
obywateli Ukrainy o nadanie numeru PESEL, co odbywa się po wcześniejszym osobistym umówieniu
w Biurze Obsługi Interesanta. Aktualnie zapisy są przyjmowane na
drugą połowę maja. Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.
W celu sprawniejszej obsługi interesantów z Ukrainy, w urzędzie
zatrudniona została Iryna Tymchyshy, która pracownikom ewidencji
ludności udziela wsparcia pokonując barierę językową. Bez pomocy
Iryny, która w Polsce mieszka od
sześciu lat, trudno byłoby wyobrazić
realizację obsługi interesantów zza
wschodniej granicy.
W urzędzie wnioski o świadczenie pieniężne (też po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu terminu
wizyty) mogą też składać osoby,
które zapewniły zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Świadczenia są przyznawane za

Bank ofert pracy

Fot. Materiały prasowe

Urząd przyjmuje wnioski

Zbiórka darów w siedzibie OSP w Buku.
okres zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia nie dłużej niż za 60
dni. Jego wysokość wynosi 40 zł za
osobę dziennie.
W związku z realizacją obowiązku wykonywania dodatkowych
zadań rządowych związanych
z obsługą obywateli z Ukrainy urząd

apeluje do mieszkańców gminy
o wyrozumiałość i cierpliwość, bo
może się wydłużyć czas obsługi i kolejka w innych sprawach.
O gminie Buk czytaj także na
naszglospoznanski.pl

(płyny, proszki, środki czyszczące). Można je dostarczać we wtorki i w czwartki w godz. 18-20 oraz
w soboty w godz. 10-12.

Aby wspomóc uchodźców z Ukrainy w poszukiwaniu zatrudnienia
i ułatwić im kontakt z pracodawcami gmina utworzyła bank ofert
pracy. Przedsiębiorcy, którzy gotowi są przyjąć nowych pracowników,
mogą zgłaszać swoje oferty poprzez
formularz on-line na stronie urzędu:
www.buk.gmina.pl. oraz na profilu
Facebooka „Miasto i Gminy Buk”.
W przesłanej informacji należy
uwzględnić miejsce i rodzaj pracy,
rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, opis oczekiwań wobec kandydatów. Lista ofert
pracy dostępna jest w urzędzie oraz
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Nauka języka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia zarówno
dla uchodźców z Ukrainy jak i dla
mieszkańców gminy. Bezpłatne lekcje języka polskiego odbywają się
cztery razy w tygodniu. W grupach,
które powstały już nie ma wolnych
miejsc, ale lada moment ruszą kolejne i nasi goście zza wschodniej
granicy mogą się zapisywać.
Coraz więcej mieszkańców zwraca się do MGOK z prośbą o umożliwienie im poznania podstaw języka
ukraińskiego. W tym celu udało się
znaleźć wolontariusza mówiącego
w obu językach, gotowego takie lekcje poprowadzić. Szczegóły i zapisy
osobiście lub telefonicznie (61 814
01 21) w MGOK w Buku (ul. Dobieżyńska 27), od poniedziałku do
piątku, w godz. 8-15.
Edyta Wasielewska

Zbiórka darów

Nadal trwa zbiórka darów w siedzibie OSP w Buku (ul. Grodziska
13). Aktualnie najbardziej są potrzebne: żywność długoterminowa
(oprócz ryżu i kaszy), papier toaletowy, przybory higieniczne (szczoteczki, pasty, podpaski, pieluchy,
itp.), chemia gospodarcza do prania

W kwietniu biblioteka i kino
w Buku udostępni ofertę kulturalną skierowaną do obywateli Ukrainy. W każdą sobotę (poza Wielką
Sobotą) o godz. 14 na ekranie kina
„Wielkopolanin” wyświetlane będą
darmowe filmy w ukraińskiej wersji
językowej.
Uzupełnieniem tej propozycji jest
bezpłatna oferta kinowej Kawiarni
Stopklatka, która udostępnia kącik
zabaw dla dzieci oraz kawę i herbatę
dla ich opiekunów. Warto dodać, że
w lokalu kina i kawiarni można korzystać z darmowego wi-fi.
1 kwietnia biblioteka i kino zapraszają gości z Ukrainy do udziału
w integracyjnych warsztatach ceramicznych, prowadzonych przez

wolontariuszy. W trakcie zajęć
uczestnicy wykonają ozdoby wielkanocne. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów w kasie
kina, która jest otwarta od piątku do

wtorku, w godzinach od godz. 15 do
21.
– Jeśli nasza oferta spotka się
z zainteresowaniem, to w przyszłości zaproponujemy także warsztaty
robótek ręcznych oraz dostęp do
sprzętu komputerowego. Na bibliotecznej stronie internetowej zostały
udostępnione elektroniczne wersje
książek dla dzieci w języku ukraińskim – mówi Hubert Wejmann,
dyrektor Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk.
Aktualne informacje o repertuarze kina i oferowanych zajęciach są
publikowane na stronie www.bibliotekabuk.pl oraz profilu Facebooka
„Kino
Wielkopolanin-Biblioteka
Publiczna w Buku”. EWA
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holenderska gmina partnerska Sint-Michielsgestel.
Obecnie dla 12 osób przystosowywane jest mieszkanie przy ul.
Przykop w Buku (w budynku, gdzie
znajduje się Dzienny Dom Opieki Medycznej) i zamieszka tu 12
osób. W najbliższym czasie, z racji
ustaleń na szczeblu samorządu i
powiatu, gmina zobowiązana została do przyjęcia 32-35 uchodźców z
Ukrainy. W tym celu zaadoptowane
zostają pomieszczenia w Wiejskim
Domu Kultury w Dakowach Suchych. Bez wspólnej pracy urzędu,
sołtysów, przedsiębiorców i społeczności lokalnej tego typu działania
nie byłyby możliwe. Są to odruchy
serca, które pojawiły w sytuacji bardzo trudnej, na którą zarówno urząd
jak i mieszkańcy w żaden sposób nie
byli przygotowani.
Gmina przez cały czas czeka też
na zgłoszenia od mieszkańców, którzy mogliby przyjąć pod swój dach
obywateli z Ukrainy. EWA

Fot. Materiały prasowe

Gmina Buk, na miarę swoich możliwości, stara się zapewnić miejsca
lokalowe dla uchodźców z Ukrainy.
Zaadaptowano pomieszczenia w
mieszkaniu po gimnazjum w Buku
(dla 4 osób), strażnicy w Dobieżynie (6 osób). Dla obywateli Ukrainy
przeznaczono też mieszkanie przy
Miejsko-Gminnym Domu Kultury
w Buku, gdzie lokum znalazło 17
osób.
Jednym z ostatnich oddanych
miejsc jest ponad 200 m² powierzchni w budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Niepruszewie. Na
parterze i piętrze przebywa na razie
7 osób, a docelowo dach nad głową znajdzie tu 30 uchodźców. Sale
należało dostosować do potrzeb
mieszkaniowych, zapewnić między
innymi łóżka, materace, kołdry, pościele, odkurzacze, mopy. W prace
zaangażowali się wolontariusze
oraz liczne grono darczyńców, i tak
na przykład łóżka zostały sfinansowane ze środków, które przekazała

Fot. Materiały prasowe

Pod gminnym dachem Kino i biblioteka zapraszają

Zaadaptowane na potrzeby mieszkaniowe pomieszczenia w Wiejskim
Domu Kultury w Niepruszewie.

1 kwietnia biblioteka i kino zapraszają gości z Ukrainy do udziału w integracyjnych warsztatach ceramicznych.
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Aktywni Lokalnie
W pierwszej części wydarzenia poznaliśmy laureatów tytułu Aktywni
Lokalnie, przyznawanego przez
wójta Tadeusza Czajkę. W tym roku
wyróżnienie to otrzymali: Renata
Brońska i Henryk Witkowski (na
zdjęciach).
Renata Borońska od 25 lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia
Pojednanie Tarnowo Podgórne –
Blitzenreute. Organizacja ta działa
na rzecz wzmacniania i rozwijania
polsko-niemieckich kontaktów –
ponad stereotypami, w duchu wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Prezes Brońska kieruje pracą
stowarzyszenia tak, by niemieckim
gościom pokazywać piękno polskiej
kultury i bogactwo dziedzictwa narodowego. Wytrwale poszukuje
nowych płaszczyzn współpracy,
atrakcyjnych zwłaszcza dla młodych
ludzi, w których upatruje gwarancję

Fot. Materiały prasowe

Co prawda za oknami pogoda była już wiosenna, to jednak tradycja w gminie Tarnowo Podgórne została
podtrzymana – 19 marca w hali OSiR przy Zespole Szkół Technicznych odbył się XVIII Koncert
Noworoczny

na kontynuowanie idei międzynarodowego porozumienia.
Drugi laureat, Henryk Witkowski, to wiceprzewodniczący Rady
Gminy Tarnowo Podgórne I kaden-

W tym roku Wodecki!
Po raz kolejny Pałac Jankowice wraz
z gminą Tarnowo Podgórne zapraszają do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Mowa o Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne, który odbędzie się od 26 do
28 sierpnia w Pałacu Jankowice.
Do udziału w kulturalnej imprezie organizatorzy zapraszają przede
wszystkich utalentowanych wokalistów z całej
Polski, którzy rywalizować będą na scenie
przy akompaniamencie
zespołu
jazzowego.
Soliści w ramach tegorocznej edycji OFP
Tarnowo Podgórne zaprezentują jeden utwór.
– Postanowiliśmy,
aby festiwal w pałacowym klimacie co roku
związany był z innym
artystą. Tym razem królować będą piosenki z repertuaru
Zbigniewa Wodeckiego w zupełnie
nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję – komentuje Monika Rutkowska, dyrektor Pałacu Jankowice.
Udział w wydarzeniu mogą wziąć

soliści, którzy mają 15 lat i więcej.
Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z nagraniem jednej
piosenki w języku polskim bądź angielskim w terminie do 4 lipca 2022
r. Po przesłuchaniu nagrań nadesłanych w eliminacjach festiwalowych,
komisja konkursowa zakwalifikuje
uczestników, którzy
wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki
Tarnowo
Podgórne.
Jest o co walczyć!
Najlepsi z najlepszych
otrzymają
nagrody
pieniężne, unikatowe
statuetki oraz dyplomy, a co najważniejsze
wystąpią podczas Koncertu Galowego przed
mieszkańcami gminy
Tarnowo
Podgórne.
Więcej informacji, w tym regulamin
i formularze zgłoszeniowe, znaleźć
można na facebookowej stronie
OFP Tarnowo Podgórne.
Patronat nad wydarzeniem objęła
Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego. JZ

cji, radny gminy VI i VII kadencji,
radny sołecki Przeźmierowa od I kadencji. Autorytet w wielu lokalnych
sprawach. Bliskie są mu te związane
z oświatą, wychowaniem i rozwija-

• Magazyn zbiórki pomocy humanitarnej w Przeźmierowie (ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo, sala
zerówek przy Szkole Podstawowej).
Відкриті 2 гмінні склади – пункти
для
збирання
гуманітарної
допомоги для біженців з України.
Пункти відкриті з понеділка
включно по п’ятницю в годинах
16.00- 19.00.
• Пункт збирання гуманітарної

O gminie Tranowo Podgórne
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Taksówka dla seniora
Seniorzy zamieszkujący gminę Tarnowo Podgórne mogą już korzystać
ze wsparcia w postaci indywidualnego transportu – tzw. „Taksówki
dla Seniora”. Uprawnionymi do
korzystania z bezpłatnych usług
przewozu, są osoby zamieszkujące
gminę Tarnowo Podgórne, posiadające kartę mieszkańca będące w
przedziale wiekowym 80+ (lub 70+
z niepełnosprawnością uniemożliwiającą korzystanie z bezpłatnej
komunikacji miejskiej).
Z przejazdu mogą skorzystać
również seniorzy, którzy wymagają
transportu specjalistycznego z użyciem wózka inwalidzkiego. W ten
sposób uprawnieni do przejazdu
mogą podróżować między innymi
do urzędu czy specjalistycznej placówki medycznej.
Zamawianie przejazdu w programie „Taksówka dla Seniora”
• przeczytaj regulamin (dostępny
na stronach: www.palacjankowice.
pl oraz www.tpbus.com.pl a także
w punktach informacyjnych Pałacu
Jankowice oraz TPBUS) i upewnij
się, że jesteś uprawniony do skorzystania z usługi,
• zadzwoń pod numer 604 181

Gminne Magazyny Zbiórki Humanitarnej
W Tarnowie Podgórnym oraz w
Przeźmierowie uruchomiono magazyny zbiórki pomocy humanitarnej
dla uchodźców z Ukrainy. Punkty
otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 19.
• Magazyn zbiórki pomocy humanitarnej w Tarnowie Podgórnym
(ul. Nowa 60, Tarnowo Podgórne,
szatnie zewnętrzne hali sportowej
OSiR przy Zespole Szkół Technicznych);

niem wrażliwości najmłodszych pokoleń poprzez aktywny wypoczynek
i turystykę, pomysłodawca Święta
Latawca – międzypokoleniowego
wydarzenia, które od 2000 roku in-

tegruje społeczność Przeźmierowa
i bez wątpienia jest wizytówką tej
miejscowości.
Tę część koncertu zakończył toast
wzniesiony przez wójta Tarnowa
Podgórnego Tadeusza Czajkę.
Po przerwie sceną za władnęła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne – koncert
był bowiem okazją do świętowania
jubileuszu 20-lecia jej istnienia.
Wspólnie z muzykami wystąpiły
siostry Martyna i Dagmara Melosik
oraz na fortepianie Daria Starak.
Swoje układy prezentowały także
tarnowskie Mażoretki. Każdy utwór
spotykał się z aplauzem publiczności. ARz

допомоги в Тарново Подгурному
за адресою: ul.Nowa, 60, Tarnowo Podgorne ( вул. Нова, 60,
Тарново Подгурне) в зовнішній
роздягальні спортивного залу
OSIR в Команді Шкіл Технічних).
• Пункт збирання гуманітарної
допомоги в Пшезьмєрові
за
адресою: ul. Koscielna, 46/48,
Przezmierowo ( вул. Косьцєльна,
46/48, Пшезьмєрово) в залі
лампочок в початковій школі. Red

845 i zamów przejazd podając imię,
nazwisko, adres, wiek i numer swojej Karty Mieszkańca,
• musisz to zrobić na minimum 3
dni przed planowanym kursem,
• telefon do zamawiania usługi
jest czynny od poniedziałku do piątku
• w godz. 7.00-20.00,
• podaj dokładne informacje na
temat celu podróży, powiedz nam

skąd i o której mamy Cię zabrać,
• może Ci towarzyszyć 1 opiekun,
który ukończył 16 lat – jeśli chcesz
jechać z opiekunem musisz nam to
powiedzieć w chwili składania zamówienia na przejazd,
• jeśli chcesz wrócić do domu
naszym pojazdem, z góry określ dokładną godzinę powrotu,
• kurs powrotny to osobny kurs,
który wlicza się do Twojego limitu
przejazdów,
• możesz skorzystać z max. 2
przejazdów w miesiącu, łącznie 6 w
ciągu roku,
• pamiętaj o zachowaniu środków
ostrożności związanych z Covid-19.
Projekt „Taksówka dla Seniora”
jest realizowany na podstawie programu „Gmina Tarnowo Podgórne
Przyjazna Seniorom” na lata 2021
– 2025 i finansowany z budżetu
gminy Tarnowo Podgórne. Koordynatorem projektu jest Pałac Jankowice, a realizatorem usług przewozu Komunikacja Gminy Tarnowo
Podgórne TPBUS Sp. z o.o.
To nowy program również dla
nas, więc bądźmy dla siebie nawzajem cierpliwi i wyrozumiali!
Źródło Pałac Jankowice

ogłoszenie

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
informuje, że w dniu 30 marca 2021 roku zostanie podany do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne w Biuletynie Informacji Publicznej - WYKAZ nieruchomości gminnej
położonej w Rumianku, która została przeznaczona do zbycia w trybie
bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – tel. (061) 1023038
oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl.

10

nr 224 / 28 MARCA 2022

Dopiewo

Laureaci Nagród Wójta Gminy Dopiewo

Gmina Dopiewo ogłosiła laureatów Nagród Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Talent” i „Dopiewski Filar”
podczas gali, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnym w Konarzewie 18 marca. Statuetki,
dyplomy, upominki i kwiaty wręczyli wójt - Paweł Przepióra i wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Piotr Dziembowski

Informacji z gminy Dopiewo
szukaj także na
naszglospoznanski.pl
Fot. UG / M. Juskowiak, B. Spychała, M. Wolna

Pierwszym „Dopiewskim Talentem” został Kosma Kasprzak - młody matematyk, licealista, studiujący jednocześnie na Uniwersytecie
Jagiellońskim, mający w dorobku
wiele osiągnięć matematycznych
- nagród w konkursach krajowych
i międzynarodowych oraz publikacje naukowe. W jego dekoracji
uczestniczył Eugeniusz Napierała
ojciec śp. Adriana Napierały, wójta
gminy Dopiewo w latach 2014 2020, patrona tej nagrody, obecny
był też jego syn Wiktor. Nagrodę
ustanowiła Rada Gminy Dopiewo w końcu ubiegłego roku, celem
wyróżnienia młodych, wybitnych
mieszkańców gminy Dopiewo
i upamiętniając włodarza.
„Dopiewskie Filary” zostały
przyznane po raz piąty - jak zawsze
w trzech kategoriach. Laureatem
w kategorii animator została Kinga
Żelechowska - Wiśniewska, prezeska Klubu Sportowo - Tanecznego
„Activus”, organizatorka zajęć dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, pedagożka i trenerka tańca. Laureatem
w kategorii ambasador został Przemysław Witek, muzyk, pianista,
wykładowca Akademii Muzycznej
w Poznaniu, który ma w dorobku
wiele prestiżowych nagród i koncerty w różnych zakątkach świata.
W kategorii super-filar laureatką
została Teresa Kośmicka, prezeska
skórzewskiej Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma”, od niemal
pół wieku wspierająca inicjatywy
społeczne, aktywnie włączająca się
w życie społeczne wspólnoty sołeckiej i gminnej.
Oprawę muzyczną wydarzenia
zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, która zagrała kilka
znanych utworów: „Hej Sokoły”,
„Viva la Vida” (Coldplay), „Happy”
(Pharell Williams), „Dancing Queen” (ABBA), „La Paloma”, „Most
na rzecze Kwai”, „Blue Night”,
„Sway” (Dean Martin, film „Shell
we dance”), „Light my fire” (The
Doors). Publiczność mogła podziwiać także mistrzowskie pokazy
taneczne reprezentantów Klubu
„Activus”. Najpierw zatańczyła baletnica Michalina Chojak - mistrzyni Polski w choreografii „Ostatnia
Sekunda”, a w finale 25-osobowa
grupa taneczna „Activusa”, złożona
z połączonych formacji modern jazz
i hip hop. Przedstawiła ona choreografię do utworu „Step Up”, którą
zdobyła mistrzostwo Polski.
Uroczystość wręczenia Nagród
Wójta Gminy Dopiewo po raz
pierwszy była streamingowana. Mogli w niej dzięki temu uczestniczyć
na żywo również internauci (zapis
streamingu dostępny jest na gminnym profilu na Facebooku - „Gmina
Dopiewo - strona oficjalna”).
Kandydatury, jakie wpłynęły do
Urzędu Gminy Dopiewo w obu
konkursach, rozpatrzyły na począt-

ku stycznia tego roku komisje pod
przewodnictwem wójta gminy Dopiewo - Pawła Przepióry. Laureaci
zostali wyłonieni spośród 8 zgłoszeń - w przypadku „Dopiewskiego
Talentu” oraz 9 zgłoszeń - w przypadku „Dopiewskich Filarów”.
Uzasadnienia przyznania nagród:
Kosma Kasprzak
licealista i nieformalny student
matematyki UJ w Krakowie
laureat 1. edycji DOPIEWSKIEGO TALENTU - NAGRODY IM.
ADRIANA NAPIERAŁY WÓJTA
GMINY DOPIEWO W LATACH
2014 - 2020
Za wybitne, niepowtarzalne i budzące podziw osiągnięcia matematyczne, pracowitość i skromność.
Za wygrane konkursy matematyczne na wszystkich szczeblach edukacji, za zdobyte tytuły i nagrody. Za
przyznane stypendia państwowe ministerialne, rządowe.
Za godne reprezentowanie Polski, a przy okazji i gminy Dopiewo,
w międzynarodowej rywalizacji matematycznej. Za wywalczone złote
medale - indywidualnie i drużynowo - podczas XV Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej
w 2021 r. Za zajęcie, wraz z reprezentacją Polski 6. miejsca, na 105
uczestniczących państw, podczas
61. Międzynarodowej Olimpiady
Matematycznej w 2020 r.
Za publikacje w pismach naukowych, potwierdzające wyjątkowy
talent, w tym doceniony przez środowisko uniwersyteckie artykuł
„Uwagi na temat pewnych granic

występujących w teorii funkcji
prawie okresowych”. Za potencjał
i jego konsekwentne wykorzystywanie.
Kinga Żelechowska - Wiśniewska
prezes Klubu Sportowo - Tanecznego „Activus”
Laureat DOPIEWSKIEGO FILARA - NAGRODY WÓJTA GMINY
DOPIEWO
w kategorii: ANIMATOR
Za wkład w propagowanie aktywności ruchowej na terenie gminy
Dopiewo - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Za masowy odzew
mieszkańców, przejawiający się
wieloletnim i systematycznym
uczestnictwem w organizowanych
zajęciach tanecznych.
Za umiejętne połączenie pracy
instruktora tańca, pedagoga, organizatora czasu wolnego i wypoczynku, przedsiębiorcy i społecznika.
Za osiągnięcia wychowanków – te
duże, wyrażone lokatami, medalami, nagrodami i tytułami podczas
prestiżowych konkursów i zawodów, ale również te mniejsze, znajdujące odzwierciedlenie w setkach
indywidualnych sukcesów polegających na porzuceniu niezdrowych
przyzwyczajeń, rozpoczęciem przygody z tańcem, odnalezieniem życiowej pasji.
Za wieloletnią współpracę z samorządem, szkołami i jednostkami
gminy Dopiewo. Za uatrakcyjnianie
wydarzeń występami grup tanecznych i tworzenie interesującej oferty dla mieszkańców. Za inicjatywę,
otwartość na pomysły, zmianę i roz-

wój, za gotowość na odkrywanie nowych obszarów.
Przemysław Witek
muzyk, pianista
Laureat DOPIEWSKIEGO FILARA - NAGRODY WÓJTA GMINY
DOPIEWO
w kategorii: AMBASADOR
Za wybitne osiągnięcia muzyczne,
wyrażające się m.in. licznymi nagrodami w prestiżowych konkursach fortepianowych i koncertami
w charakterze solisty nie tylko na
scenach krajowych, ale i całego
świata – w Arabii Saudyjskiej, Belgii, Chinach, Czarnogórze, Hiszpanii, Japonii, Kazachstanie, Kirgistanie, Niemczech, Rosji, Singapurze,
Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainie, Włoszech. Za propagowanie w różnych zakątkach globu
polskiej kultury i sztuki.
Za sławienie przy okazji podróży
artystycznych dobrego imienia Polski, Wielkopolski i Gminy Dopiewo,
w której mieszka od 12 lat.
Za angażowanie się w życie lokalnej społeczności poprzez przedsięwzięcia artystyczne (organizacja
koncertów dla mieszkańców), religijne (oprawy muzyczne wydarzeń),
ekologiczne (budki lęgowe, łąki
kwietne), społeczne na rzecz mieszkańców (zbieranie i udostępnianie
komputerów do nauki zdalnej dla
dzieci z biedniejszych rodzin, projekty w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego).
Teresa Kośmicka
prezes Spółdzielni Produkcji Rol-

nej „Agrofirma”
Laureat DOPIEWSKIEGO FILARA - NAGRODY WÓJTA GMINY
DOPIEWO
w kategorii: SUPER-FILAR
Za trwającą niemal pół wieku pracę
na rzecz środowiska lokalnego gminy Dopiewo, piastując funkcję księgowej, głównej księgowej i przez
ponad 20 lat prezesa Agrofirmy. Za
społeczną odpowiedzialność biznesu, myślenie w kategoriach dobra
wspólnego, wieloletnią współpracę
z samorządem, sołtysami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi,
placówkami oświatowymi, parafią
w Skórzewie, jednostkami gminnymi Ochotniczej Straży Pożarnej.
Za wkład w rozwój gminnego rolnictwa i spółdzielczości w gminie
Dopiewo. Za wspieranie inicjatyw
społecznych, zarówno w wymiarze
organizacyjnym, jak i finansowym.
Za stały udział w organizacji Gminnych Dożynek. Za włączanie się
w działalność sołectw, a w szczególności sołectwa Skórzewo.
Za umiejętne łączenie wielkopolskiej gospodarności z hojnością.
Za doprowadzenie do przekazania
mieszkańcom Skórzewa parku.
Za wielokrotne udowadnianie, że
przedsiębiorczość może iść w parze
z wrażliwością społeczną.
Gratulujemy wszystkim Laureatom!
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl
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Historia do zapamiętania
W spotkaniu z nimi, do jakiego doszło 15 marca, wzięło udział kilkunastu historyków i polonistów z 9
szkół podstawowych z terenu gminy
oraz przedstawiciele samorządu.
Lasy Palędzko - Zakrzewskie
są jedną wielką mogiłą. Niemcy
uśmiercili w nich od kilku do kilkunastu tysięcy Polaków, w większości więźniów poznańskiego Fortu
VII, w ramach prowadzonej po wybuchu II wojny światowej Operacji
Tannenberg, mającej na celu eksterminację polskiej warstwy przywódczej.
Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe działania
podejmowane w ramach projektu
„Tajemnice Lasów Palędzko – Zakrzewskich”, realizowanego przez
dopiewską oświatę we współpracy
z samorządem gminnym i poznańskim IPN-em. Finałem projektu ma
być uroczystość, która odbędzie się
w lasach gminy Dopiewo w miejscu
zwanym Kwaterą Siedmiu Grobów 14 czerwca, kiedy przypada
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów
Zagłady. Mają wziąć w niej udział
uczniowie ostatnich klas wszystkich
szkół gminnych oraz Wojsko Polskie, które zapewni asystę. Gminna
koordynatorka projektu Małgorzata
Rogal Dropińska przedstawiła prezentację o działaniach w szkołach
gminy Dopiewo. Omówiła plan na
kolejny kwartał obejmujący: lekcje
muzealne w Forcie VII i Muzeum
w Żabikowie oraz spacer „Szlakiem
Pamięci” w Lasach Palędzko – Zakrzewskich.
- Chcemy kompleksowo zająć
się tematem. Bez was, bez nauczy-

Fot. A. Mendrala

Wciąż niewystarczająco znana historia Lasów Palędzko – Zakrzewskich była po raz kolejny powodem
wizyty w Dopiewie przedstawicieli Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu

Informacji z gminy Dopiewo
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

cieli nie uda nam się nic. Jesteście
gwarancją, że te działania będą zauważone. Nie było przez długi czas
informacji na ten temat. Niemcom
udała się więc poniekąd zbrodnia
doskonała. Zanim opuścili ten
teren spalili szczątki, zacierając
ślady, pozwalające na badania.
Ale wiemy wystarczająco dużo by
przekazać wiedzę uczniom. Te ziemie zostały wcielone do III Rzeszy

rek, naczelnik Oddziałowego Biura
Edukacji IPN w Poznaniu.
- Cieszę się z tej współpracy. Jako
samorząd od lat podejmujemy działania mające na celu zachowanie
tej historii w pamięci. Nasze szkoły upowszechniają wiedzę wśród
uczniów. Organizujemy uroczystości, podejmujemy temat w lokalnej prasie, ale zależy nam, na tym,
by świadomość była szersza także

i potraktowane inaczej niż Generalne Gubernatorstwo, o którym uczy
się na lekcjach historii. Tu starano
się zgermanizować teren. Mieszkańcy mieli być wymordowani lub
sprowadzeni do roli siły roboczej.
W październiku 1939 r. na podstawie list dokonywano aresztowań
i rozstrzeliwań, albo wywożono do
obozów - takich jak Fort VII – powiedziała Marta Szczesiak Ślusa-

poza gminą. Przygotowujemy się do
czerwcowego wydarzenia. Zamierzamy od nowa oznakować 5-kilometrową pętlę szlaku, we współpracy z nadleśnictwem, by łatwiej było
trafić do miejsc pamięci. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy prowadzić żywe lekcje historii
– powiedział Paweł Przepióra, wójt
gminy Dopiewo.
Tomasz Cieślik z poznańskiego
IPN zaprezentował film „Zbrodnia
Niedoskonała” zrealizowany pod
koniec 2021 r. Opowiedział o projekcie „Zapal znicz pamięci” (podchody, gry terenowe). Porównawczo
omówił historię Lasów Palędzko
-Zakrzewskich i Lasu Szpęgawskiego na Pomorzu.
- W lasach gminy Dopiewo zginęli przedstawiciele całej Wielkopolski. Z każdego powiatowego miasta
Niemcy kierowali elity do Fortu VII
i potem do takich miejsc jak Palędzie i Dąbrówka. Był on pierwszym
w Polsce obozem koncentracyjnym.
Mówi się w śledztwie z lat 60. i 70.
o 34 grobach w tych lasach. Nie
wszystkie zostały odkryte. Niemcy
zdali sobie sprawę, że te zbrodnie
mogą zostać ujawnione. Ekshumacji tu nie robiono ze względu na
bardzo duże koszty (tysiące ofiar w
grobach na terenie całego kompleksu). Miejsca ulegały zatarciu. Oznaczonych mogił pozostało kilka. Ta
zbrodnia w świadomości społecznej
została zapomniana. Czas to zmienić.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Po czterech latach przerwy w portugalskiej Bradze od 20 do 27 lutego
odbyły się 13. Halowe Mistrzostwa
Europy Mastersów w Lekkoatletyce (EMACI). Zgłosiło się na nie aż
2349 zawodników z 38 krajów. Polska reprezentowana była przez 32
sportowców, którzy zdobyli łącznie
37 medali (13 złotych, 7 srebrnych
i 17 brązowych). Duży w tym udział
mieli zawodnicy z Wielkopolski,
którzy wywalczyli aż 15 krążków.
Wśród nich był też doskonale znany w Dopiewie Józef Brandenburg
(rocznik 1955), który zdobył 2
medale, w tym w kat. mężczyźni
65 lat - srebrny medal w crossie na
dystansie 6,5 km z czasem 27:31
min. i brązowy w biegu na 3000 m
(11:23,43 min.). Ponadto na dystansie 1500 m zajął on siódmą pozycję z wynikiem 5:25,24 min. oraz
4 miejsce w sztafecie 4x200 m.
Warto zaznaczyć, że to nie pierwsze sukcesy mieszkającego w Dopiewie od 1999 r. emerytowanego

Fot. Archiwum Wiesława Musiała

Biegacz z Dopiewa podwójnym medalistą ME Mastersów

listonosza i pasjonata biegania.
Podczas startów w Mistrzostwach
Świata i Europy Mastersów w Lekkoatletyce wywalczył on wcześniej
aż 9 medali, w tym 4 złote, 2 srebr-

ne i 3 brązowe. Po pierwsze swoje
„złoto” sięgnął w 2006 r. w Poznaniu na ME Weteranów na 3000 m z
przeszkodami w kategorii wiekowej
50 lat. Później powtórzył ten sukces

w „starszej” kategorii. W 2017 r.
J. Brandenburg w koreańskim Daegu na Halowych Mistrzostwach
Świata Weteranów wywalczył wicemistrzostwo globu w drużynowym
półmaratonie (indywidualnie był
szósty z czasem 1.29.00) i zajął 7
miejsce w cross country na 8 km
(31.39 min.). W 2017 r. zaliczył
też dwa udane starty w kat. 60 lat
podczas XX Mistrzostw Europy,
jakie odbyły się w duńskim Aarhus. Mieszkaniec gminy Dopiewo
zdobył wtedy 2 brązowe medale.
Pierwszy krążek wywalczył indywidualnie w biegu przełajowym na 4
km. Drugi – drużynowo dla reprezentacji Polski - w półmaratonie
(w klasyfikacji indywidualnej dopiewianin został sklasyfikowany na
12 miejscu z czasem 1:28:30). Podczas Halowych MŚ 2019 w Toruniu
zdobył natomiast w drużynie złoty
medal w biegu przełajowym – crossie (indywidualnie był 8), a w półmaratonie 13. Z kolei podczas MP

Masters 2019 w Białymstoku popularny „Józek” wywalczył „srebro” w
biegu na 2000 m z przeszkodami i
brązowy medal na 800 m. Podczas
HMP 2020 w Toruniu zdobył natomiast wicemistrzostwo kraju w biegu na 1500 m.
Przypomnijmy, że Józef Brandenburg został w 2018 r. laureatem nagrody Dopiewski Filar w kategorii
„super-filar” - m.in. za wkład w popularyzację sportu i zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców gminy
Dopiewo (zaszczepianie w nich pasji do biegania), za noszenie z dumą
na koszulce - obok polskiego orzełka - napisu „Gmina Dopiewo”,
czym przyczynia się do rozsławiania dobrego imienia tej gminy, za
decyzję o oddaniu w 2001 r. części
wątroby dla pionierskiego w Polsce
przeszczepu ratującego życie ludzkie, za dawanie dobrego przykładu,
skromność i mistrzostwo w bieganiu.
Mariusz Frąckowiak

Kórnik

Mieloch ze Środy Wlkp., Katarzyna
Obiegałka z kórnickiego USC oraz
rodzina.
Szanownej Jubilatce życzymy
wszystkiego najlepszego, a w szczególności dużo zdrowia i sił.
Red

Fot. Materiały prasowe

23 marca setne urodziny obchodziła mieszkanka gminy Kórnik Pani
Janina Kalisz. W Domu Seniora
Fundacji Zakłady Kórnickie, gdzie
obecnie przebywa Jubilatka odwiedzili ją goście, w tym burmistrzowie: Przemysław Pacholski i Piotr

Pomoc humanitarna

W gminie Kórnik trwa zbiórka dla
obywateli z Ukrainy. Żywność i produkty (jedzenie, pampersy, kosmetyki, artykuły higieniczne) można
dostarczać do punktu w Domu Integracji Międzypokoleniowej przy
Placu Powstańców Wielkopolskich
13 w Kórniku - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12-14.

Ubrania zaś w punkcie pomocy –
ul. Poznańska 34a – parter Ośrodka Zdrowia. Wtorki godz. 14-16,
czwartki godz. 14- 16.
W przypadku pytań zadzwoń
po numer tel. 790262404. Chcesz
zostać wolontariuszem? Zadzwoń
790262404.
Red

20 nowych karetek
Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansował
zakup 20 nowych, w pełni wyposażonych, karetek pogotowia
ratunkowego. Jeden z wozów trafił do nowego punktu
stacjonowania pogotowia w Kórniku

Wszystkie zakupione ambulanse
zostały wyposażone zgodnie ze specyfikacją i standardami ujednolicenia sprzętu m.in. w nosze główne,
defibrylator, przenośny ssak elektryczny oraz mechaniczny, respirator transportowy, urządzenie do
kompresji klatki piersiowej, pompę
strzykawka, kapnometr, termometr
przenośny, krzesło kardiologiczne, kamizelkę ortopedyczną, nosze
podbierakowe, materac próżniowy,
plecak medyczny, system do monitorowania i oczyszczania powietrza
Aura Air.
Przypomnijmy, że nowy punkt
stacjonowania karetki pogotowia
znajduje się w strażnicy OSP w Kórniku. Niedawno wyremontowano
pomieszczenia i dostosowano je do
potrzeb stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Zadanie
obejmowało m.in. rozbiórki i demontaże w obrębie istniejącego lokalu, uzupełnienie ubytków w ścianach, murowanie nowych ścianek
działowych, wymianę posadzek na
wykładzinę pcv oraz płytki gresowe,
częściową wymianę okien i drzwi,
tynkowanie i malowanie pomieszczeń. W lokalu wykonano również
nowe instalacje elektryczne oraz
wodno – kanalizacyjne.
Znajdują się tu pomieszczenia

Fot. Materiały prasowe

Setne urodziny

dla pracowników Ratownictwa
Medycznego tj. magazyn leków,
pokój wypoczynku, szatnia, aneks
kuchenny, łazienka i brudownik.
Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Sztukatorski Sp. z o.o. ze
Starego Lubosza. Całkowity koszt
inwestycji to 344 434,98 zł.
22 marca nową karetkę przekazał
ratownikom z Kórnika, w obecności
wiceburmistrza Sebastiana Wlazłe-

Solidarni z Ukrainą
18 marca w Szkole Podstawowej
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach odbył
się koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”. Był on wyrazem
potrzeby niesienia pomocy osobom
boleśnie dotkniętym skutkami barbarzyńskiej napaści na sąsiadującą
z nami Ukrainę.
Inicjatorem wydarzenia była
Rada Rodziców. Koncert poprowadziła nauczycielka języka angielskiego Ewa Kaleta wraz z Julią
Czekan z Ukrainy, która niedawno

dołączyła do grona pedagogicznego
szkoły. Wystąpili uczniowie szkoły,
wśród których, jak podkreślał dyrektor szkoły Wojciech Dziuda jest
już 63 uczniów z Ukrainy.
Koncert rozpoczął się od odśpiewania hymnu Ukrainy przez
ukraińskich uczniów. Następnie na
scenie zaprezentowali się utalentowani uczniowie szkoły, śpiewając
i grając na różnych instrumentach.
Przygotowali ich nauczyciele muzyki Barbara Szelągiewicz i Michał
Zator, którzy na koniec zagrali kilka

go, komendanta miejsko-gminnego
OSP Andrzeja Szyca i koordynatora
miejsca wyczekiwania ZRM Marka
Templewicza, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Poznaniu Marcin Zieliński. ŁG
O gminie Kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

utworów, wzbudzając zachwyt przybyłych gości.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali dużo atrakcji,
m.in. pyszne jedzenie. Dochód ze
sprzedaży biletów-cegiełek został
przekazany Fundacji SOS Wioski Dziecięce – Pomoc Ukrainie.
O tym, że koncert cieszył się dużym
zainteresowaniem może świadczyć
zebrana kwota 11 551,08 zł, która
zostanie przekazana potrzebującym
na Ukrainie.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Fot. Materiały prasowe
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Buk, Stęszew

Remonty dróg

Burmistrz gminy Stęszew
ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż środka
trwałego

Fot. Materiały prasowe

Zakończono przebudowę ulicy Sasankowej i Fiołkowej
w Stęszewie

Zakończył się kolejny drogowy remont. Inwestycja dotyczyła przebudowy dróg wewnętrznych ul. Sasankowej oraz Fiołkowej w Stęszewie.
W ramach zadania zostały wybudowane jezdnie o nawierzchni
mineralno - asfaltowej na długości

362 m o powierzchni 2249,7 m².
Została uzupełniona kanalizacja
deszczowa przykanalikami z rur
PVC o dł. 71,3 mb i 8 wpustami
ulicznymi.
Całkowity koszt inwestycji to
784.614,10 zł. Wykonawcą zadania

była firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie. Red
O gminie Stęszew czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Fot. Materiały prasowe

Dzień Sołtysa w gminie Stęszew

11 marca, burmistrz Włodzimierz
Pinczak spotkał się z sołtysami gminy Stęszew, by wspólnie obchodzić
ich święto.

Podczas uroczystości podziękował za dotychczasową współpracę,
a także zaangażowanie i reprezentowanie interesów mieszkańców.

13

Spotkanie było również doskonałą okazją do rozmów oraz podzielenia się podjętymi działaniami na
rzecz lokalnego środowiska. Red

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż środka
trwałego - pojazd ratowniczo-gaśniczy - będący własnością Gminy Stęszew
Dane rejestracyjne pojazdu:
1. numer rejestracyjny pojazdu: PZ 5852K
2. marka pojazdu i rok produkcji: Jelcz, 1989r.
3. data ważności badania technicznego: 2.06.2022r.
4. model pojazdu: 004
5. numer identyfikacyjny pojazdu: F325DSK0018844,
6. pojemność silnika: 11100,00cm3,
7. silnik: sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny SW680/105
z doładowaniem, osiągającym moc 243KM
8. układ jezdny: 4x2 z blokadą mechanizmu różnicowego;
9. nadwozie: dwusegmentowe składające się z kabiny typu 113 i nadwozia
specjalnego,
10. kategoria pojazdu i przeznaczenie : samochód specjalny, pożarniczy,
11. liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy: 4,
12. Przebieg na dzień 13.01.2022r: 20484km.
Wyposażenie pożarnicze pojazdu: autopompa A32 o wydajności 3200l/min
przy ciśnieniu 8 bar, zbiornik na wodę o pojemności 6000l, działko wodnopianowe - 1x Rosenbauer RM 24 o wydajności 2400l/min. armatura wodnopianowa, 4 nasady tłoczne do linii wężowych.
Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 695 70 58
94.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi – 15.000,00zł, wadium wynosi – 1.500,00zł,
wysokość postąpienia - 150,00zł
Warunki przetargu:
Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 28 kwietnia 2022r. o godz. 9:00 w sali
ślubów Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11.
Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 27.04.2022r. na konto Urzędu nr 10
9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew.
Wadium przepada na rzecz na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników
licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 6 dni po udzieleniu
mu przybicia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia
procedury sprzedaży.
Ogłoszenie wywieszono dnia: 18.03.2022r.

Kostrzyn

To nie był zwykły bieg

VI Targi Edukacyjne
i Zawodów

II Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu, Hipolit CKZiU Środa Wielkopolska, Zespół Szkół Rolniczych
w Środzie Wielkopolskiej, XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, Zespół Szkół Budowlanych Poznań, Samorząd Uczniowski ZSTiO
Września, X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, Zespół
Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych nr
6 w Poznaniu, Hair Academy Beata
Lasecka-Gadzińska, Volkswagen
Poznań - Fabryka Samochodów
Dostawczych i Komponentów, SKF,
Przedsiębiorca - trener Mateusz
Gołębiowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Dr. Klaudia Gołębiowska, Wydział
Nieruchomości i Urbanistyka UM
Kostrzyn, Daria Drożyńska, Wydział Oświaty, Promocji i Sportu
UM: Paulina Bankiewicz i Łukasz
Szał, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Piotr Basiński,
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z Mikołaj Stasinski na czele, żołnierz rezerwy młodszy chorąży Michał Janiak, marynarz podchorąży
Katarzyna Nowak i Daniel Powarzyński. Organizatorzy wyrażają
nadzieję, że targi pomogły uczniom
szkół podstawowych z gminy Kostrzyn w wyborze nowej szkoły.
OB

Fot. MRM

18 marca w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się trzecie, a zarazem
pierwsze stacjonarne Targi Edukacyjne i Zawodów organizowane,
podczas trwania II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn. Uczniowie klas ósmych
z terenu gminy Kostrzyn mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną kilkanaście szkół średnich.
Dodatkowo w wydarzeniu brali
udział przedstawiciele różnych zawodów, z którymi uczniowie mogli
porozmawiać i dowiedzieć się więcej wiadomości o ich życiu zawodowym.
Nauczyciele oraz przedstawiciele szkół średnich mogli przy kawie
skosztować wypieków cukierniczych dzięki uprzejmości pań z Kół
Gospodyń Wiejskich na terenie
gminy Kostrzyn. Młodzieżowi radni
pragną podziękować Iwonie Dopierała i Stowarzyszeniu Kół Gospodyń
Wiejskich w Brzeźnie, Ewelinie Kaszowskiej i KGW w Trzeku, KGW
Siedleczanki, Aldonie Goli i KGW
w Gułtowach za pyszności. Dziękują również wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia.
W targach udział wzięły: Zespół
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespół
Szkół Handlowych w Poznaniu, Zespół Szkół Łączności w Poznaniu,

Prawie 200 śmiałków spróbowało swoich sił w Sannikach
startując w Wiosennej Słodkiej Mili - biegu inaugurującym
Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn oraz obchody Roku
Generała Ignacego Prądzyńskiego w gminie Kostrzyn

Punktualnie o godz. 14 19 marca
rozpoczął się bieg dzieci na 200
metrów, na którym to na mecie na
uczestników czekał piękny drewniany medal, a także woda, pączek,
wafelek oraz bańki mydlane. Po tym
jak 48. najmłodszych uczestników
zakończyło bieganie, przystąpiono
do rywalizacji wśród dorosłych.
Uczestnicy Wiosennej Słodkiej
Mili oprócz pokonania 1609 metrów musieli po drodze zahaczyć
o dwa punkty z pączkami, zlokalizowane odpowiednio na 400 m
oraz 1200 m. Z zadania wywiązali
się bezbłędnie praktycznie wszyscy uczestnicy biegi, dzięki czemu
praktycznie nie naliczano kar (za
niezjedzenie pączka groziło 5 minut
kary!). Zawodnicy zostali podzieleni na 15 fal startowych, w których
co minutę 10 zawodników rozpoczynało swój bieg. Oficjalne wyniki
ogłoszono chwilę po godz. 15, kiedy to przedstawiciele organizatorów
w postaci: burmistrza gminy Kostrzyn Szymona Matyska, zastępcy
burmistrza Waldemara Biskupskiego, sołtysów: sołectwa Sanniki
- Marzeny Pietraszewskiej, sołectwa
Wiktorowo - Doroty Kaczmarek,
sołectwa Iwno - Szymona Nadolnego, przewodniczącej Młodzieżowej
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
- Oliwii Balcerek oraz prezesa Stowarzyszenia ATV Kostrzyn - Piotra
Cichońskiego rozpoczęli wręczanie
nagród.
Nim to jednak nastąpiło, z inicjatywy sołtysa oraz Rady Sołeckiej
Sołectwa Sanniki nastąpiło symboliczne puszczenie balonów w narodowych barwach Polski oraz Ukrainy przy utworze Taraki - Podaj
rękę Ukrainie. Bieg bowiem miał

Fot. Łukasz Szał
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charakter charytatywny, wpisowe
oraz wszelkie dodatkowe odpłatne
atrakcje (usługi gastronomiczne
oraz atrakcje dla dzieci w postaci
dmuchanego placu zabaw) zostaną
przekazane na Uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie miny
Kostrzyn. Łącznie zebrano - 8 713
złotych i 82 grosze! Oprócz tego zebrano sporo darów podczas zbiórki
rzeczowej! Organizatorzy pragną
podziękować za hojność uczestników wydarzenia!
Bezpośrednio przed wspomnianą
dekoracją zwycięzców wylosowano
nagrodę w postaci piły mechanicznej, ufundowanej przez kostrzyńską firmę Kopex, która padła łupem
Tomasza Kasprzaka z Wiktorowa.
Następnie wręczono dwie nagrody
ex aequo za najlepsze przebranie
dla Martyny Piasnej oraz Sandry
Borowczyk (obie panie przyjechały
z miejscowości Komorniki). Bieg
kobiet wygrała Alicja Kwapisz z Poznania z czasem 9 minut i 9 sekund,
a najlepszy z panów dobiegł do mety
z czasem 7:19 i był to mieszkaniec
Gowarzewa - Krzysztof Nowak!

Podium w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: Kategoria Open Kobiet: 1.
Alicja Kwapisz - 09:09,12, 2. Żaneta
Obara - 09,29,84, 3. Maria Zwolińska - 10:30,02, Kategoria Open
Mężczyzn: 1. Krzysztof Nowak 07:19,68,
2. Waldemar Kukuła - 07:30,25,
3. Michał Kowalski - 07:35,62, Kategoria Nordic Walking Kobiet: 1.
Agnieszka Piechnik - 15:12,19, 2.
Anna Matuszak - 16:14,56, Kategoria Nordic Walking Mężczyzn: 1.
Robert Kowalak - 12:26,96, 2. Jan
Suleja - 18:28,22.
Serdecznie podziękowania za
pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu.
Fotorelacja oraz wyniki dostępne
na stronie www.kurdeszowazadyszka.pl. Zapraszamy na kolejne biegi
w ramach cyklu Grand Prix Biegów
w Gminie Kostrzyn, najbliższy już
w sobotę 9 kwietnia w Wiktorowie.
ŁS
O gminie Kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl

20 marca w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy
Kostrzyn w Tenisie Stołowym o
Puchar Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn organizowane przez Stowarzyszenie Walka Kostrzyn, Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu, Młodzieżową Radę Miejską Gminy Kostrzyn
oraz KS Sokoły Kostrzyn.
Aż 48 zawodników rywalizowało
w czterech kategoriach: do lat 16
dziewcząt i chłopców oraz open kobiet i mężczyzn. Rozgrywki kobiece
przeprowadzono w systemie każdym z każdym, chłopcy rywalizowali w dwóch grupach (do półfinałów
awansowało dwóch najlepszych
zawodników), a mężczyźni rywalizowali w systemie do dwóch przegranych. Każdy mecz toczony był do
trzech wygranych setów.

Fot. A. Bilska

Mistrzowie ping-ponga w gminie Kostrzyn

Nim turniej został rozstrzygnięty
wśród wszystkich zawodników rozlosowano nagrody rzeczowe. W kategorii kobiet mistrzynią gminy Kostrzyn została Karolina Przybylska,

a w kategorii dziewcząt Małgorzata
Majewska. Mistrzem wśród mężczyzn został Filip Cichocki, a wśród
chłopców Piotr Matkowski.
Organizatorzy pragną podzięko-

wać za pomoc w organizacji turnieju Piotrowi Smolińskiemu, a także
członkom Stowarzyszenia Walka
Kostrzyn, pracownikom Urzędu
Miejskiego w Kostrzynie, radnym

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
młodzieżowej radnej Marcie Kujawie oraz klubowi KS Sokoły Kostrzyn, a także firmie PHU Agat.
Poniżej klasyfikacja podium mistrzostw: Kategoria Dziewcząt (do
lat 16): 1. Małgorzata Majewska,
2. Antonina Kujawa, 3. Weronika
Ochowiak, Najlepsza Kostrzynianka: Małgorzata Majewska, Kategoria Open Kobiet: 1. Karolina
Przybylska, 2. Jagna Smolińska,
3. Adela Andrzejak, Najlepsza Kostrzynianka: Jagna Smolińska,
Kategoria Chłopców (do lat 16): 1.
Piotr Matkowski, 2. Kamil Andrzejewski, 3. Kacper Krystkiewicz, Najlepszy Kostrzyniak: Kacper Kaczmarek, Kategoria Open Mężczyzn:
1. Filip Cichocki, 2. Kajetan Szymczyk, 3. Jacek Kozłowski, Najlepszy
Kostrzyniak: Dariusz Wolski.
ŁS
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3MamyRazem
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Współpraca w działaniach wizerunkowych i marketingowych, wymiana doświadczeń, promowanie
zdrowego stylu życia oraz prowadzenie wspólnych działań biznesowych i akcji CSR – to najważniejsze
założenia projektu „3MamyRazem”
stworzonego przez TS Basket Poznań, SpecHouse PSŻ Poznań
i Wartę Poznań S.A.
Uroczyste zawarcie umowy
partnerskiej odbyło się 23 marca
w hotelu Novotel Centrum. Swoje
podpisy pod umową powołującą
do życia projekt „3MamyRazem”
złożyli przedstawiciele trzech poznańskich klubów sportowych: koszykarskiego TS Basket, żużlowego
SpecHouse PSŻ oraz piłkarskiej
Warty.
– TS Basket Poznań jest projektem promującym aktywny tryb
życia, miasto Poznań i naszych
partnerów. Wiemy ze rzut za trzy
w koszykówce jest najbardziej wartościowy, podobnie jak ważna jest
praca zespołowa. Wierzymy w to,
że działając wspólnie z Wartą i PSŻ
możemy pokazać nową jakość naszym wspólnym kibicom – powiedział Artur Fiedler, prezes TS Basket Poznań, klubu, który kończy
właśnie debiutancki sezon w II lidze
koszykarzy.
Z kolei SpecHouse PSŻ Po-

Fot. Hieronim Dymalski

Porozumienie o współpracy trzech poznańskich klubów sportowych TS Basket, SpecHouse PSŻ i Warty

znań będzie w tym sezonie walczył
o awans do żużlowej I ligi. – To wyjątkowy rok dla poznańskiego żużla.
#noweOtwarcie to nie tylko slogan,
ale przede wszystkim nowe możliwości. Chcąc aktywnie działać na
rzecz klubu oraz dla kibiców żużla,
otwieramy się na szeroką współpracę z innymi lokalnymi klubami.
Jako SpecHouse PSŻ Poznań już
podczas pierwszego spotkania ze
sportowym trio wiedzieliśmy, że
jesteśmy pasjonatami różnych dys-

cyplin sportowych i przyświeca nam
ten sam cel: nowe rozwiązania dla
biznesu i korzyści dla kibiców. Być
bliżej lokalnej społeczności i wspólnie z partnerami mieć wpływ na
sportowe życie Wielkopolski – to
nasz cel na ten rok – podkreślił Tomasz Tasiemski, członek zarządu
SpecHouse PSŻ Poznań.
Warta Poznań, która obchodzi
w tym roku jubileusz 110-lecia powstania klubu, ma za cel pozostanie
w piłkarskiej Ekstraklasie. W po-

przednim sezonie zajęła w niej 5.
miejsce. – Jako Warta Poznań zakładamy, że warto współpracować
na rzecz rozwoju sportu w mieście
i stwarzania dodatkowych możliwości dla kibiców oraz partnerów
biznesowych. Nasze klubowe trio to
grupa osób, która chce zrealizować
wiele pozytywnych inicjatyw dla
społeczności lokalnej. Uzupełniamy
się chociażby w kwestii terminarzy rozgrywania meczów ligowych.
Ponadto chcielibyśmy wnieść coś
od siebie pod kątem know-how, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją sportową, a także podzielić się
z partnerami naszymi wartościami.
Liczymy na wymianę doświadczeń,
zwiększanie zasięgów czy edukację.
Razem możemy więcej – przekonywał Bartosz Wolny, prezes Warty
Poznań S.A.
Projekt „3MamyRazem” ma
charakter porozumienia i zakłada
współpracę w prowadzeniu wspólnej, promocyjnej sprzedaży biletów
oraz karnetów na mecze, jak również sprzedaży pamiątek i gadżetów
kibicowskich. Kluby będą również
działały wspólnie na rzecz mieszkańców w sferze edukacji, propagowania zdrowego trybu życia,
przeciwdziałania
uzależnieniom
i promowania postaw ekologicznych. Jeśli chodzi o stronę bizneso-

Czerwonacki Festiwal Nordic Walking

2 i 3 kwietnia w Owińskach (gm.
Czerwonak) na terenie zbiorników
pożwirowych AKWEN Tropicana,
potocznie nazywanych Czerwonackimi Mazurami, odbędzie się II
Czerwonacki Festiwal Nordic Walking, czyli święto dla osób chodzących z kijakmi.
Sobota to zawody w ramach Korony Polski Nordic Walking na 3 dystansach (5, 10 i 20 km oraz zawody
dla dzieci). Zapisanych już prawie
250 zawodników z terenu całej Polski.
Niedziela to turystyczny rajd
Nordic Walking na dystansach 10,
7 i 4/5km.
Zapisy trwają do końca miesiąca,
a szczegółowy plan imprezy znajduje się poniżej.

SOBOTA 2 KWIETNIA

AKWEN Tropicana Owińska
Zapisy: https://www.koronapolskinw.pl/zapisz-sie/

PROGRAM MINUTOWY

9:00 oficjalne otwarcie,
9:15 rozpoczęcie rozgrzewki – wyświetlane zapętlone nagranie,
9:20 – 11:00 odprawa sędziowska
kijów przed każdym startem,
9:30 – 12:00 starty zawodników co
10 minut, według kategorii wiekowych i dystansu,
10:00 ognisko,
11:45 – 12:45 wideo-analiza techniki marszu prowadzona przez sędziego głównego,
12:00 foto-budka z fotografem na

miejscu,
12:10 starty dzieci na dystansie około 200m,
12:30 wspólne rozciąganie,
12:45 wspólne zdjęcie,
13:00 dekoracja zawodników biegaczy oraz NW 21km
13:15 dekoracja zawodników NW
10km
13:30 dekoracja zawodników NW
5km
14:00 oficjalne podsumowanie.
Dystans zawodów:
• Nordic walking – około 5 km.
• Nordic walking – około 10 km.
• Nordic walking – około 20 km.
• Bieg przełajowy – około 5 km.
• Rekreacyjny nordic walking – około 5 km.
* Podczas zapisu na dystans ok. 5
km zawodnik może wybrać start
w formie rekreacyjnej. Zawodnicy
startujący rekreacyjnie otrzymają
pełny pakiet wraz z numerem, chipem i medalem, ale wystartują na
końcu stawki, a ich czas będzie tylko
orientacyjny.
Kategorie na poszczególnych dystansach – we wszystkich kategoriach prowadzony jest podział na
kobiety i mężczyzn – Uwaga! Miejsca w kategorii OPEN nie dublują
się z miejscami w kategoriach wiekowych.
Na dystansie około 5 km nordic walking:
OPEN
do 13 lat, 14 – 29 lat, 30 – 39 lat
40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 – 69 lat,
70 – 74 lat, 75+

wą, TS Basket Poznań, Spechouse
PSŻ Poznań i Warta Poznań opracują wspólną ofertę sponsorską dla
przedsiębiorców, będą współpracowały przy organizacji spotkań
biznesowych i budowaniu wzajemnych relacji. Ponadto, mieszkańcy
Poznania będą mogli skorzystać
z inicjatyw realizowanych w ramach
projektów związanych ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu (CSR).
Red

Sprzedaż karnetów
Trwa sprzedaż karnetów na
domowe mecze SpecHouse PSŻ
Poznań w rundzie zasadniczej
sezonu 2022! Karnety w cenie
175 zł (normalny) i 100 zł
(ulgowy) dostępne wyłącznie
online! Szczegóły na: www.
sklep.pszpoznan.com.pl.

Zooleszcz MPPK
3 kwietnia o godz. 14 na Golęcinie rozpoczną się Zooleszcz
Mistrzostwa Polski Par Klubowych. Bilety można kupować
online na stronie internetowej
bilety.speedwayevents.pl oraz
w serwisie ebilet.pl.

osoby niepełnosprawne.
Na dystansie około 10 km nordic
walking:
OPEN
16 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat,
60 – 69 lat, 70+
Na dystansie około 21 km nordic
walking:
OPEN
16 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat,
60 – 69 lat, 70+
Na dystansie około 5 km bieg przełajowy:
OPEN
Na dystansie około 5 km rekreacyjny marsz nordic walking:
Na tym dystansie nie ma kategorii
wiekowych.

NIEDZIELA 3 KWIETNIA

AKWEN Tropicana Owińska
Zapisy: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/festiwal-nordic-walking-czerwonak
Rajd Nordic Walking
• 14:00 – wymarsz grupy na trasę
10 km,
• 14:30 – wymarsz grupy na trasę 7
km,
• 15:00 – wymarsz grupy dedykowanej seniorom na 4 km,
• 15:00 – 17:00 – meta Czerwonackiego Festiwalu Nordic Walking
• 16:30 – 17:00 – zakończenie imprezy.
Impreza dofinansowana ze środków gminy Czerwonak i Starostwa
Poznańskiego, odbywa się pod patronatem wójta gminy Czerwonak
Marcina Wojtkowiaka. Red
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